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23.11.2006 Utvalg for oppvekst 
 
Møtebehandling: 
Beate Gran Olsen fremmet på vegne av H/FrP/KrF/TbL følgende forslag, med unntak av §6-1 og 
§6A-8 – nest siste setning - som FrP og TbL fremmer: 
 
”Med følgende foreslåtte endringer støtter Tønsberg kommune Forslag til endringer i lov 4. juli 
2003 nr 84 om frittstående skoler. 
 
§ 1-1  Private skoler endres til frittstående skoler. 
 
§ 1-2  Nytt: Loven gjelder også opplæring i hjemmet. 
 
§ 2-1  Skal lyde: For å sikre og opprettholde kvalitet i det samlede utdanningssystemet er det 
viktig at det er et uavhengig organ som godkjenner skolene, ikke Departementet. NOKUT, 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, har i dag ansvar for godkjenning og evaluering av 
høyere utdanning. Det er flertallets oppfatning at dette organ derfor også burde ha ansvar for 
grunnopplæringen og den videregående opplæring. 
 Nytt punkt g) – opprettet for å fylle et kvantitativt undervisningsbehov 
 Nytt punkt h) – formål å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke gis ved v.g 
            skoler. 
 Ordet Departementet byttes ut med NOKUT videre i dokumentet der saken omhandler 
 godkjenning og evaluering. 
Nest siste avsnitt: ”Krava i andre ledd …” faller bort. 
 
§ 2-3  Skolen skal drive virksomheten sin etter læreplaner godkjent av NOKUT. 
Fjerne setning (midt i avsnittet) ”I samband med godkjenninga fastset departementet kva for 
tilbod skolen kan gi maksimalt elevtal på det eindskilde tilbodet”. 
 
§ 5-1  Styrets sammensetning endres til: 
          b) to representanter for elevrådet, b) to representanter fra foreldrerådet 
 
§ 6-1  Statstilskuddet endres fra 85% til 100%. 
 
§ 6-2  Skal lyde: Skoler som tar i mot offentlige tilskudd som ikke dekker alle driftsutgiftene, kan 
kreve inn skolepenger. Skolepengene må ikke settes høyere enn det som trengs for sammen 
med statstilskuddet enten å dekke driftsutgifter som svarer til utgiftsnivået ved tilsvarende 
offentlige skole som det er naturlig å sammenligne med, eller driftsutgifter som naturlig følger av 
skolens formål og/eller pedagogikk. Dersom styret fastsetter høyere skolepenger trengs det 
godkjenning av departementet. 
 
§ 6-3  Skal lyde: Alle offentlige driftstilskudd og eiendeler fra elevene skal komme elevene til 
gode. Resten av punktet utgår. 
 
§ 6A-1  Utgår. 
 
§ 6A-2  Stryke setning ”I samband med godkjenninga fastset departementet kva for tilbod skolen 
kan gi maksimalt elevtal på det einskilde tilbodet”. 
 



§ 6A-8  Skal lyde: Alle offentlige driftstilskudd og eiendeler fra elevene skal komme elevene til 
gode. A) og b) utgår. Endre 75% statstilskudd til 100% statstilskudd. Resten av punktet utgår. 
 
§ 8-2  Utgår. 
 
§ 8-3  Utgår.” 
 
Fellesforslaget fra H/FrP/KrF/TbL ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Fellesforslaget ble vedtatt med 7 mot 4 (AP/SV) stemmer. 
Fellesforslaget fra Frp/TbL (§ 6-1 og § 6 A-8) falt med 4 (FrP/TbL) mot 7 stemmer. 
 
UOP-033/06 Vedtak: 
Med følgende foreslåtte endringer støtter Tønsberg kommune Forslag til endringer i lov 4. juli 
2003 nr 84 om frittstående skoler. 
 
§ 1-1  Private skoler endres til frittstående skoler. 
 
§ 1-2  Nytt: Loven gjelder også opplæring i hjemmet. 
 
§ 2-1  Skal lyde: For å sikre og opprettholde kvalitet i det samlede utdanningssystemet er det 
viktig at det er et uavhengig organ som godkjenner skolene, ikke Departementet. NOKUT, 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, har i dag ansvar for godkjenning og evaluering av 
høyere utdanning. Det er flertallets oppfatning at dette organ derfor også burde ha ansvar for 
grunnopplæringen og den videregående opplæring. 
 Nytt punkt g) – opprettet for å fylle et kvantitativt undervisningsbehov 
 Nytt punkt h) – formål å gi videregående yrkesrettet undervisning som ikke gis ved v.g 
            skoler. 
 Ordet Departementet byttes ut med NOKUT videre i dokumentet der saken omhandler 
 godkjenning og evaluering. 
Nest siste avsnitt: ”Krava i andre ledd …” faller bort. 
 
§ 2-3  Skolen skal drive virksomheten sin etter læreplaner godkjent av NOKUT. 
Fjerne setning (midt i avsnittet) ”I samband med godkjenninga fastset departementet kva for 
tilbod skolen kan gi maksimalt elevtal på det eindskilde tilbodet”. 
 
§ 5-1  Styrets sammensetning endres til: 
          b) to representanter for elevrådet, b) to representanter fra foreldrerådet 
 
§ 6-2  Skal lyde: Skoler som tar i mot offentlige tilskudd som ikke dekker alle driftsutgiftene, kan 
kreve inn skolepenger. Skolepengene må ikke settes høyere enn det som trengs for sammen 
med statstilskuddet enten å dekke driftsutgifter som svarer til utgiftsnivået ved tilsvarende 
offentlige skole som det er naturlig å sammenligne med, eller driftsutgifter som naturlig følger av 
skolens formål og/eller pedagogikk. Dersom styret fastsetter høyere skolepenger trengs det 
godkjenning av departementet. 
 
§ 6-3  Skal lyde: Alle offentlige driftstilskudd og eiendeler fra elevene skal komme elevene til 
gode. Resten av punktet utgår. 
 
§ 6A-1  Utgår. 
 



§ 6A-2  Stryke setning ”I samband med godkjenninga fastset departementet kva for tilbod skolen 
kan gi maksimalt elevtal på det einskilde tilbodet”. 
 
§ 6A-8  Skal lyde: Alle offentlige driftstilskudd og eiendeler fra elevene skal komme elevene til 
gode. A) og b) utgår. Tre siste avsnitt utgår. 
 
§ 8-2  Utgår. 
 
§ 8-3  Utgår. 
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